
Szegedi Törvényszék 

16.Pk.60.083/1998/35. 

V é g z é s  

 

 

A Szegedi Törvényszék Sára Endréné elnök (6758 Röszke, Juhász Gyula utca 1.) által 

képviselt - a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 6758 Röszke, Juhász Gyula utca 1. 

szám alatti székhelyű civil szervezet nyilvántartási ügyében  

 

 

elrendeli 

 

 

az alábbi változások civil szervezetek bírósági nyilvántartásába történő bejegyzését:  

 

A bíróság megállapítja, hogy a civil szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

alapján közhasznú jogállású. 

 

A civil szervezet új neve:    Beretzk Péter Természetvédelmi és  

       Kulturális Hagyományőrző Klub 

 

A civil szervezet rövidített elnevezése:   Beretzk Péter Klub 

 

A civil szervezet új székhelye:   6758 Röszke, II. körzet, kültelek 50/B. 

 

A módosított létesítő okirat kelte:    2021. június 20. 

 

A civil szervezet módosított célja: 

 

Az Egyesület célja a természetközeli élővilág, a környezet, a közösségi kulturális 

hagyományok, nemzeti értékek és kulturális örökség védelme, kutatása és bemutatása.  A 

természeti, környezeti és kulturális értékeket és hagyományokat tisztelő, őrző, fenntartó és 

megújító életmód, tudás, technológia és tevékenységek támogatása és terjesztése.  

Célja a területen dolgozó szakemberek, gazdák, kutatók és tanárok munkájának segítése, az 

érdeklődő polgárok és közösségek számára a természeti, környezeti és kulturális értékekhez 

kapcsolódó tudásanyag hozzáférhetővé tétele. 

 

Sára Endréné elnök tisztsége és képviseleti joga megszűnt. 

 

A civil szervezet új képviselője:   Molnár Anita  

       (anyja születési neve: Daka Ida  

       Zsuzsanna, 

       adóazonosító jele: 8381663660) 

       6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 77. szám 

       alatti lakos, elnök 

 

A képviseleti jog terjedelme, gyakorlásának módja: általános, önálló 

 

A képviselő megbízásának időtartama:  5 év 

 

A megbízás megszűnésének időpontja:  2026. május 16. 
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A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 

A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez 

mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés 

rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan – pert indíthat a 

szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint 

illetékes törvényszék előtt. 

 

A per megindításának a nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési kérelemnek helyt adó, 

valamint a közhasznú nyilvántartásba vételt elrendelő végzés országos névjegyzékben történt 

közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel 

jár. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 

szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 46/A. § (1)-(2) bekezdés). 

 

 

Szeged, 2021. augusztus 2. 

 

 

dr. Somogyi Nóra 

bírósági titkár 
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